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SARĪKOJUMI FEBRUĀRĪ 

Sestdien,     6. febr. plkst. 15:00 DVH nodaļas biedru pilnsapulce, Biedrības namā 
Svētdien,     7. febr. plkst. 11:00 LSH Draudzīgais aicinājums, baznīcā  
Ceturtdien,   11. febr. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs svinēs Valentīna dienu, Biedrības namā 
Sestdien,   13. febr. plkst. 15:00 HLB pilnsapulce & biedru vakars, Biedrības namā
Ceturtdien,   25. febr. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds & video, Biedrības namā 

 

LATVIEŠU SKOLA HAMILTONĀ 

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS 

Latviešu skola Hamiltonā atzīmēs Draudzīgo Aicinājumu svētdien 7. februārī. 

Aicinām piedalīties dievkalpojumā plkst. 11:00 un pēc tam pulcēties lejas zālē pie kafijas galda. 
 

Programmā:  
DĀVANA LATVIJAI: TAVI BĒRNI VĒL DZIED 

  Ieeja pret ziedojumiem     Visi mīļi aicināti 

DAUGAVAS  VANAGI  -  HAMILTONAS NODAĻA 

Ziedojumi vanadžu kopai:    
$200.00  -  Elza Gulbis 
 $50.00  -  I. Mitton  -  Okupācijas Muzeja nākotnes namam. 

Ziedojumi nodaļai: 
Ziemassvētku palīdzības akcijai (no 2015. g. 19. dec. līdz 2016. g. 19. janv.) Ienākušie ziedojumi:   
$100.00  -  B. Platups, A. Rudzroga; V. Cinis  -  G. Ieviņš piemiņai       
  $50.00   -  I. Andersons, G. Dāvidsons, R. Ozoliņš 
  $30.00   -  M. Jaunzems. 
  $25.00   -  V. Alksnis, V. Lagzdiņš, M. Rutulis. 
  $20.00   -  A. Ansons, S. Darkevics. 
Z. Dindzāns piemiņai: $100.00   -  EH Lerchs, IO Vinklers, Maija Vītols. 
$50.00   -  Joao Freitas, A. Purvs. $25.00   -  R .Āpše, Linda Marsh.      $20.00  -   A Von Mirbach   

mailto:asteinbergs@cogeco.ca


DVH nodaļas biedru pilnsapulce sestdien, 2016. g. 6. feb. plkst. 15:00,  HLB.   
Visi nodaļas biedri tiek lūgti piedalīties. Pēc pilnsapulces biedru vakars.  Lūdzu ņemiet līdz groziņus. 

Atgādinājums nodaļas biedriem, kuri vēl nav paspējuši vai ir piemirsuši nokārtot savas biedru 
maksas tās nokārtot pilnsapulcē pie nodaļas kasieres Laimas Mecs. 

HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 

Pilnsapulce, sestdien 13. februārI, plkst. 15:00, Biedrības namā 

 Darba kārtība: Sapulces atklāšana 
    2015. g. pilnsapulces protokola nolasīšana 
    Valdes, revizijas komisijas un nozaru ziņojumi 
    2016. g. budžeta pieņemšana 
    Valdes un revizijas komisijas vēlēšanas 
    Turpmākāk darbība, jautājumi, pārrunas un ierosinājumi 

Pēc pilnsapulces biedru vakars; ņemiet līdz groziņus.  Lūdzam biedrus piedalīties kuplā skaitā. 

Ziedojumi:   
I. Strautmanis piem. $30--- Gundega Zutis. Paldies! 

Astrīdas Robežgruntnieces glezna, ziedojums HLB. 
Gleznā redzams Queen un George ielas 
krustojums. Tātad ap stūri no Biedrības nama.  

Paldies māksliniecei! 

CETURTDIENAS  KLUBS ar kafiju—Pensionāri Hamiltonā 

Laimīgu Valentīna Dienu  --- Lielu mīlestību 

Lūdzu esat visi laipni aicināti uz mūsu saietam ceturtdien, 11. februārī, plkst 13:00, svinēt Valentīna 
dienu. Ādolfs Avens pastāstīs kadu stāstu no Latvijas. Uz galda būs garšīgas maizītes, kafija, tēja, un 
vīns. 

Ceturtdien, 25. februārī, plkst. 13:00 saiesim kopā; būs pārrunas par jauno gada darbību, un video. 
Ar laimi redzēsimies atkal! 

Nāc pie manis, tautu meita, 
Neba tevi kaitināšu; 
Ar ābelu lakstīgalu 
Sīvu prātu remdināšu.

   Niedru krēslā sēdināšu 
   Visu mūžu mīlu prātu, 
   Uz ozola baznīciņu 
   Svētu rītu vizināšu.

�



KRISTUS EV.-LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 

APKĀRTRAKSTS 2016. GADA FEBRUĀRIM 
 

Nākamie dievkalpojumi un citi notikumi 
Svētdien, 7. februārī,         plkst. 11:00   Dievkalpojums;  

pēc dievkalpojuma – LSH Draudzīgā aicinājuma sarīkojums. 
           plkst 16:00  Igauņu draudzes rīkota filmas izrāde mūsu baznīcas telpās (sk. ziņojumu)      
                     +++ Gavēņa jeb Ciešanu laiks sākas +++ 

Trešdien, 10. februārī,  plkst. 11:00  Ticības celsmes stunda 

                                           plkst. 19:30   Bay Area draudžu kopējais Pelnu dienas dievkalpojums,  
   Faith luterāņu draudzē, 1907 King St E, Hamiltonā. 

Svētdien, 14. februārī,       plkst. 11:00  Dievkalpojums ar dievgaldu 

Otrdien, 16. februārī,          plkst. 13:00    Dāmu komitejas sēde 
                                            plkst. 19:00    Padomes sēde 

Svētdien, 21. februārī,      plkst. 11:00  Dievkalpojums 
                                pēc dievkalpojuma Dāmu komitejas rīkotas pankūku pusdienas (sk. 
ziņojumu)Trešdien, 24. februārī,       plkst. 11:00  Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 28. februārī,       plkst. 11:00  Dievkalpojums ar dievgaldu 

*Augšējā attēlā redzams senākais kristāmais trauks Latvijā (12. g.s.) Rīgas Domā tas ievietots un 
kalpo kā kristiešiem vienojošs simbols šī gada lūgšanu nedēļai! 



MŪSU PĀRDOMĀM 

"Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?" Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, 
mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. 
Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa 
bauslība un pravieši." Mateja ev. 22:36-40 

Februāra mēnesī atzīmējam Sv. Valentīna dienu ar šokolādēm, šampanieti, jokaini-romantiskām 
apsveikuma kartītēm, u.c. Tie, kas to var atļauties rezervē galdu smalkā restorānā vai izkārto sev 
„fabulous getaway package for 2” spā viesnīcā. Varam sasapņot nezin ko pie sirsniņdienas rituāliem. 
Tomēr pats svarīgākais, jautājums kas var likt ikkatram censonim trīcēt un drebēt – cik no manis tiek 
prasīts, lai pierādītu savu mīlestību? Kuram nav kādreiz bijis jāsaņem asus pārmetumus par to, ka 
pārāk skopojies apsveicot savu mīļo? Kurš ir piedzīvojis krokodiļu asaras no savas sirdspuķītes 
tāpēc, jo skrūvgriežu komplekts kaut kāda iemesla dēļ viņu ne sevišķi uzrunāja? Jo- ja nu ir viena 
diena visā gadā, kura domāta mīlestības apliecināšanai, tad 14. februāris būtu tā diena. 
Mīlēt Dievu no visas sirds, dvēseles un sava prāta. Būsim godīgi: kā Tu to spēsi apliecināt? Man 
šķiet, lai cik cilvēks necentīsies – nekad nebūs diezgan darīts! Šajā bauslī tiek uzstādīts 
nesasniedzamais līmenis. Vismaz Tavs „sirmais Ādams” tā mēģinās to iestāstīt. „Nekas nepaliks pāri 
no Tavas sirds, ne mazuma no Tavas dvēseles—un ‘oi veh’—Tu pat pazaudēsi prātu!”  „Cilvēk—vai 
Tu esi gatavs to visu riskēt? Cilvēk—kas Tev par to būs?” Dievs Tevi pametīs par labu citam, tādam 
kas daudz cienīgāks par Tevi! 
Paprasi jebkuram uz ielas, vai vaicā sev pašam—kā vari droši zināt, ka Dievs pieņems Tavu upuri? 
Vai nebūs tāpat kā toreiz, kad Ābela devumam iedeva zelta medali bet Tev, Kainam—vienīgi 
pamācošu vārdu? Tikai tad, kad jūties neievērots vari būt godīgs: vai tiešām es veltīju visu Dievam? 
Vai es devu Viņam pašu labāko, dārgāko? Skaidrs, ka to izdarīt šķiet neizdosies nevienam. Ne, ja 
cilvēks dzīvo (faktiski mirst) pārliecībā, ka viņam galā būs ar saviem spēkiem jāizpelna Dieva 
uzmanību un labpatiku. 
Šajā ziņā, jāskatās uz Kristu. Viņš pats atdeva mūsu dēļ visu. Pilnīgi visu. Viņš padarīja neredzamās 
mūžības kvalitātes par redzamām caur Svētā Gara spēku. Kamēr Viņš ar cilvēkiem staigāja, tapa 
redzams Dievs sirsniņu dienas lielākais apsveikums cilvēcei. Rādot mums, ka zaudējot sevi nevis aiz 
mums paliek tukšums, tumsa un kaps, to vietā aust augšāmcelšanās un pilnība. Lauztas sirds vietā 
mums tiek dāvināta jauna. Kristus sevi darīja nabagu, lai mēs kļūtu bagāti. 

LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTĪGO VIENOTĪBU 
Pasaules Baznīcas šogad no 18. – 25. janvārim vienojās lūgšanu nedēļā par kristīgo vienotību 
(pasākums, kas dzima 1908. gadā), par kuras organizēšanu atbildēja Latvijas galvenās Baznīcas. 
Devīze šī gada nedēļai (no I Pētera vēst. 2:19) ir: „Aicināti sludināt Kunga varenos darbus” . Mani 
aicināja ierasties Dundas draudžu apvienības nedēļas pirmajā dienā stāstīt par Latviju, kristietību un 
Baznīcu dzīvi gan okupācijas gados un atjaunotajā republikā. St. Paul United draudzes baznīcā bija 
pulcējušies ap 30 dalībnieku, vairums no kuriem par Latviju dzirdēja pirmo reizi. Visvairāk runāju par 
to, kā no sistemātiskas postāžas Baznīca tomēr visos tās izpausmēs atdzima un atjaunojās laika 
gaitā, pierādot, cik Dieva varenie darbi top redzami. Atsaucība bija ļoti sirsnīga un varu galvot, ka 
jauni sakari veidoti. Cik brīnišķi Dievs mūs ir vadījis, un vadīs arī turpmāk!  (DK) 



Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2015. gada 20. decembrim līdz 2016. gada 10. janvārim) 
Indras Pulciņas piemiņai: $200.- E. Eglītis (Toronto). Mīļo aizgājēju piemiņai: $20.- Dz. Suškovs 
(ar norādījumu - bāreņiem Latvijā). Dāmu komitejas darbam: $30.- V. Paukšēna, G. Dāvidsone. 
LELBA: $50.- M. Rutule, B. Platups, $100.- N. Ozoliņš, R. Tērauds. Archibīskapes algas fondam:  
$100.- B. Platups. Virtuves remontam: $25.- B. Kwapisinski, A. Kwapisinski. Bērniem Latvijā: $30.- 
Dz. Šteinberga.    Mīlestība mammām: $100.- Prāv. emer. I. Gaide. 
Dāmu komitejas ziedojums draudzei: $2000.- 

*********************************************************************************************************************************************************                                                                                           

        Vai vēl atceraties pagājušā gada “Pankūku Brokastis” 22. martā pēc dievkalpojuma?   

Šogad, 2016. gada 21. februārī, tūlīt pēc dievkalpojuma 
jūs visi atkal esat laipni ielūgti uz Dāmu komitejas rīkotām 
pankūku pusdienām. Plānots pasniegt plānās pankūkas, 
ābolu pankūkas, kā arī ar gaļu pildītās pankūkas ar 
buljonu. Cena $12.- no personas. 

Tāpat gribu pateikties visiem, kas apmeklēja draudzes 
eglīti š. g. 4. janvārī. Īpaši mīļš paldies Pēterim Eglītim par 
ļoti garšīgi sagatavotajām “schnitzel” pusdienām. 

Nākošā Dāmu komitejas sēde paredzēta 2016. gada       
16. februārī baznīcas lejas zālē plkst. 13:00                                 
Astrīda Grinvalds. 

**********************************************************************************************************************************************************                                                              

                  Iespēja noskatīties filmu “ 1944 “ 

         Baznīcas lejas zālē svētdien,  š. g. 7.februārī 

Šī filma ir igauņu valodā ar angļu subtitriem. Filmā attēlotas pēdējās cīņas 
1944. gadā Igaunijā, starp vācu un krievu armijām. Abās pusēs cīnās 
iesauktie igauņu karavīri. Iznāk, ka šauteņu stobri ir vērsti vienam igaunim 
pret otru. Filma ir vēsturiski pareiza un aizraujoša. 
Filmas garums - 100 minūtes.  Sākums paredzēts apm. plkst. 16:00, tūlīt 
pēc igauņu dievkalpojuma.  Ieeja pret ziedojumiem. 
Būs dabūjama kafija un uzkodas. 
Jūs ielūdz Hamiltonas igauņu draudzes kopa. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

“Mission Services” .... 
Esam saņēmuši pateicības vēstuli no “Mission Services”  Džesikas Kauan (Jessica Cowan) par pirms 
Ziemsvētkiem saziedotiem un nodotiem pārtikas produktiem, kas kopsummā svēra 250 mārciņas. Tas 
ir neskaitot 345 mārciņas kartupeļu, ko nodevām atsevišķi. Viņi sirsnīgi pateicas par mūsu devumu un 
ir priecīgi, ka esam izvēlējušies atbalstīt tieši viņu labdarības organizāciju. 
Vēstule beidzas ar vārdiem: Wishing you all a happy and healthy 2016!  



Kungu gatavotās pusdienas ............. 

Neparedzētu apstākļu dēļ esam spiesti mainīt datumu šīm 
vienreizējām kungu gatavotajām pusdienām. Tas dos laiku 
kungiem vēl patrenēties pusdienu gatavošanas mākslā un arī 
apkalpotāji ir izteikuši bailes par pareizu apkalpošanas veidu. 
Tas tikai vēl trūktu, ja šķīvis nebūtu pareizi nolikts uz galda, bet 
nejauši iekristu kādai dāmai klēpī! 
Jaunais datums “Kungu gatavotajām pusdienām” ir 2016. gada 
15. maijs. Atzīmējiet jau tagad šo datumu savā kalendāra lapā. 
Savā nākošajā DUGAs sapulcē sāksim plānot gājienu Bayfront 
parkā, 2016. gada 26. martā. Tas būs līdzīgs gājienam 
“Priecīgas pēdas”, kur katrs līdzdalībnieks mēģinās dabūt pēc 
iespējas vairāk, vai devīgākus sponsorus. 
Visi ienākumi, atskaitot izdevumus, tiks nodoti labdarības 
projektam “Mīlestība mammām”. 
Lūdzam jūsu visu atsaucību šim cēlajam mērķim. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
“Svētceļojumā...” 
Satiksimies Draudžu Dienās šogad no 9. līdz 12. jūnijam, lai atzīmētu 
LELBA 40 gadu jubileju! 
Būsim kopā, svinēsim, atcerēsimies aizvadītos 40 un raudzīsimies 
uz nākamajiem gadiem kopīgā svētceļojumā! 
Draudžu Dienu lektors—Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards 
Rozentāls ar lekciju ciklu “40 gadi un tālāk”. 
Caur dievkalpojumiem, lūgšanām, Bībeles stundām, pēcpusdienu 
ievirzēm bērniem un pieaugušajiem, kā arī vakara aktivitātēm, pateiksimies 
Dievam par visu, kas mums dots šajos 40 gados un izlūgsimies izaugsmes 
svētītus nākamos gadus LELBAi! 
Sīkāka informācija pie Evaņģelizācijas nozares vadītājas māc. 
Gundegas Puidzas: puidza@yahoo.com vai pa tel. 708-453-0534. 
Uz tikšanos Garezerā ................. 

******************************************************************************************************************* 
Jūs varat saņemt Hamiltonas ziņas un draudzes apkārtrakstu elektroniski, pa e-pastu, paziņojot savu 
e-pasta adresi A. Šteinbergai - asteinbergs@cogeco.ca vai zvanot (905) 628 0392. Ja mainat dzīves 
vietu, lūdzu paziņojiet savu jauno adresi Mārai Zandbergai, zvanot 905 648 3539 vai rakstot 
mzandbergs@cogeco.ca. 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. 
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā 905-527-5810. 
Māc rokas tālr. (cell phone) 289-442-6846. Mācītāja Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Rd. 
Ancaster,  L9G 1S6  ON. Draudzes priekšn. Jāņa Grinvalda tālr. mājās 905-335-9819. Kontu pārzines 
M. Bites tālr. 905-528-5113. 

Ar mācītāju Dāvi Kaņepu varat sazināties zvanot 289-442-6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com
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